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NO ENS MEREIXEM AIXÒ 
Fa  mig  any  l’equip  de  govern  va  aprovar  cinc 
dedicacions exclusives, i una d’un 70%[1]. Al debat 
només el nostre regidor, Pepe García, va considerar 
excessives  aquestes  dedicacions  exclusives  i  la 
pujada  de  sous,  i  va  fer  referència  als  difícils 
moments  econòmics  del  municipi.  En  aquell 
moment semblava que per la resta de grups polítics 
no hi havia cap problema econòmic a l’Ajuntament.  
L’equip  de  govern  va  justificar  les  dedicacions 
exclusives  amb  la  bona  feina  que  farien  aquests 
regidors, bona feina que encara no hem vist mig any 
després.

A partir d’aquell ple la penúria econòmica de 
l’Ajuntament  va  ser  patent.  Els  quatre  anys  del 
famós  “pacte  de  les  inversions”,  han  deixat  les 
arques  municipals  ben  exhaurides.  Ens  arriben 
continues notícies de factures no pagades i de gent, 
des de  becaris a músics del Festival, que esperen fa 
mesos cobrar de l’Ajuntament. Una pèssima gestió 
sense una millora dels serveis.

La  ciutadania  no  és  la  culpable  d’aquest 
desgavell econòmic i si algú hauria de pagar aquesta 
mala  gestió  és  l’equip  de  govern,  governant  de 
manera més austera, imaginativa i racional. No s’ha 
fet cap pla de retallada de despeses i  es manté el 
projecte  de  l'Auditori  de  Moneo  a  l'horitzó.  Per 

contra la seva decisió ha estat una espectacular pujada d’impostos, a pesar de la nostra oposició i de  les 
328 al·legacions que la ciutadania ha presentat a iniciativa nostra. 

A més a més l’equip de govern al rebutjar la nostra moció d’auditoria  ha optat per l'opacitat fent 
créixer l'alarma social i la desconfiança cap a la gestió pública. L'auditoria era la millor manera  de  crear 
confiança, eliminar dubtes i donar a conèixer a fons a la ciutadania de Pollença com es gestionen els seus 
doblers.

Pensam que Pollença no mereix aquests governants, hi ha alternatives. El que s’hauria d’haver fet 
des d’un principi és una política d’austeritat total,  reduint dedicacions exclusives i despeses innecessàries, 
la pujada d’impostos hauria d’haver estat ajustada a l’IPC i s’hauria de fer un pla de retallada de despeses 
pel 2008 amb el consens de tots els grups polítics, i... estic segur, la comprensió de la ciutadania.

[1] A Alcañiz  (16.300 habitants  ,Terol)  on  governa IU,  amb el  mateix  número de 17  regidors,  només hi  ha  una 
dedicació exclusiva. Nosaltres pensam que amb tres dedicacions exclusives es pot dur l’Ajuntament.
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CARTA DEL PSOE I DEL PSM 
A ALTERNATIVA EU – EV

 

Benvolguts companys d’Alternativa Esquerra Unida – Els Verds: 

Som els regidors del PSOE i el regidor del PSM. Vos escrivim per comentar-vos el perquè de la 
nostra  actitud  i  la  nostra  feina  a  l’ajuntament.  Heu  de  pensar  que  nosaltres  no  som  partits 
“radicals” que pensen en fer les coses bé, nosaltres lo únic que volem és estar tranquils i ben 
asseguts a les nostres cadires. Però, és clar, ara veniu vosaltres a molestar i tot lo dia damunt 
damunt i fent pressió i això no està bé. Per favor, deixeu-nos estar tranquils. O pensau que les 
coses s’han de fer ben fetes des d’un principi? És millor per l’economia de Pollença fer les coses 
tres i quatre pics.

Volem demanar-vos també que no faceu mocions d’esquerres. Tenim un problema: el nostre jefe, 
en Joan, no mos deixa votar a favor de les coses bones i d’esquerres que presentau. Era bona idea 
l’auditoria. És molt necessari saber les contes del poble, però clar, si l’acceptam a ne’n Joan se li 
acaba el “xiringuito” i s’enfada amb nosaltres. També voldríem haver llevat el crucifix, però i que 
dirà  la  gent???  I  també  hauríem d’estar  d’acord  amb  un  consell  municipal  per  la  cooperació 
internacional, a més en Zapatero ho va dir. Però no pot ser. Això és ser massa d’esquerres. Que 
voleu, que facem feina per donar-la a aquests que surten pels documentals a Àfrica? Un tema molt 
important és el dels imposts. La gent en xerra i això és molt dolent per nosaltres, pensa que si un 
dia mos demanen en que gastam els diners, que els direm? Bé, mos demanau que gastem menys, 
que no tudem els diners, però com sortirem a les fotos i comprar(...) vots si no és fent refrescs i 
convidant a dinars, sopars, bunyols... Pensa que si no regalem una cistella de Nadal a mig poble, 
com voleu que ens votin?

Vosaltres preteneu que siguem d’esquerres, que treballem més perquè no s’hagin de pujar els 
imposts, que no tudem els diners, que siguem un poble aconfessional, que siguem transparents i 
facem una auditoria, que col·laborem amb els necessitats... i amés que contestem a les vostres 
preguntes als plenaris, que el poble estigui net, que la gent s’assabenti de que fem i que pugui 
participar, que aturem el desgavell urbanístic... És que no sabeu amb qui estau xerrant? Nosaltres 
som del  PSOE i  del  PSM però el  nostre  jefe, que és d’UM,  té molta mala llet i  s’enfada amb 
nosaltres si no creiem i fem bonda.
Una abraçada, i per favor deixeu-nos fer que encara ens haurem de posar a treballar de bons i de 
veres i això no ens agradaria, i encara menys al que mana.

     Atentament, regidors del PSOE i PSM
________________________________________________________________________________



Algú es pot creure les explicacions sobre l’arena de la Fira que ha 
donat l’Ajuntament? Si no es volia fer negoci amb aquesta arena, per 
què ha estat un mes al solar d’un particular? Fer les coses sense mala 
intenció és motiu per perdonar un delicte a l’ajuntament? 

- Per què es segueixen 
tancant camins públics a Pollença? Per què no s’ha  
aprovat definitivament el catàleg de camins (es va aprovar 
de manera provisional el 27 d'Octubre de 2005)? 

- Què espera l’Ajuntament per posar ordre al desgavell de 
les obres de la zona del Camp?

-Perquè no volen fer una auditoria econòmica a 
l’ajuntament? Què volen ocultar?

- Estació d’autobusos?

- Perquè l’ajuntament no fa complir la proposta 
(aprovada per unanimitat) de tancar els negocis del 
polígon industrial els festius

-Quan pensa l’ajuntament arreglar les entrades de 
Pollença, una primera imatge lamentable?

-El regidors del PSOE que s’han oposats a l’auditoria 
són del mateix partit que va tenir que anar als jutjats 
per demanar claredat als comptes a l’anterior 
legislatura?

-Per què el Castell (publicació del PSM) dona males 
excuses  per justificar el seu suport a la presència del 
Crist a la sala de plens? Què opinen els militants del 
PSM de la subordinació d’en Biel “Picarol” a Joan?

–

- Tema: IMPACTES: SOCIAL O MEDIAMBIENTAL A POLLENÇA.

- Les obres han de ser del municipi de Pollença.
- Participants: totes les persones que ho desitgin, professionals o aficionats.
- No hi ha límit de fotos ni de mida.
- Les obres han de ser enviades a eurxella@yahoo.es o a qualsevol persona 
d’Alternativa Pollença.
- Les obres han de tenir títol, ubicació del problema, nom i llinatges de l’autor, 
telèfon o adreça de contacte
- Premi: 60 e.
- Data límit: 31 desembre.
- El jurat estarà format pels membres d’Alternativa Pollença i la seva decisió 
serà inapel·lable.
- Les obres presentades podran ser utilitzades per Alternativa, EU-EV per a la 
realització d’una exposició o la denúncia pública dels problemes assenyalats. 
L’autor si així ho sol·licita podrà mantenir el seu anonimat.La participació en el 
concurs implica la total acceptació de les bases.
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GLOSSES DE MADÒ ALTERNATIVA 

L’ESQUERRANA 

L’ajuntament de Pollença,

Diuen té un bon mal de cap.

Dobles diuen no en tenen,

En sopars els han gastat.

Si això és mirar pel poble,

Millor no i mireu tant,

Perquè desprès els impostos,

Sempre ens estareu pujant.

Aquí a Pollença passa,

el que passa a molt de llocs,

encimenten les muntanyes,

i el carrers tots tenen Clots,

mentre tant ens volen vendre,

que ecologistes són,

i en passar per la Font,

el vilar o can cap de bou,

he de mirar a un altre banda,

per dissimular el meu plor.

Aquest Ajuntament nostre,

Diuen està ben pelat,

Però els que ens governen,

No semblen estar preocupats,

Així  el seu sou s’han pujat,

Mireu que sembla que bramen,

Quan algú va a reclamar,

Mentre la seva paga,

Creix i creix sense aturar,

Sant Antoni gloriós,

Vos patró dels animals,

Beneïu tots els polítics,

I feu - los reflexionar.

Fa molt temps a Pollença

Vingueren uns pirates,

Venien de per Turquia.

Duien espasa i llança.

Ara tornen ser aquí,

No venen de tant lluny.

Duen un maletí,

Un traje i una corbata.
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